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козацтва Покрови Пресвятої Богородиці. На меморіальній гранітній дошці викарбовано напис: «Славним 

козакам, борцям за волю України 1708-1709 років. Пам‘ять про вас довічна… Від вдячних нащадків»[3, с. 1]. 

За адміністративно-територіальною реформою 1708-1709 рр. Лебединщина увійшла до Азовської 

губернії, а в 1719 р. стала частиною Київської. 

На початку ХVIII ст. в Лебедині були будинки чернігівського полковника, наказного гетьмана 

Лівобережної України Павла Полуботка. 

У 1722 р. слобідські полки були знову підпорядковані бєлгородському воєводі, а в 1726 р. – Військовій 

колегії. 

У другій половині ХVIII ст. в Лебедині розвивається ремесло і торгівля. Тричі на рік відбуваються 

ярмарки. Працювали такі цехи: гончарні, ковальські, ткацькі, шевські. 

У 1765 р. російська імператриця Катерина II ліквідувала слобідські козацькі полки. На території 

Слобожанщини була створена Слобідсько-Українська губернія з центром у Харкові. Лебедин стає військовою 

слободою, центром комісарства Сумської провінції Слобідсько-Української губернії з комісарським 

правлінням. 

Із 1780 р. Лебедин став повітовим містом Харківського намісництва. У 1781 р. Катерина II затвердила 

герб Лебедина у вигляді щита, у верхній частині якого було зображено герб намісницького міста Харкова, а в 

нижній – на золотому полі лебедя, що символізує назву міста.  

У 1782 р. «Леб`яжий город» було перейменовано на повітове місто Лебедин. У ХVIII ст. були 

засновані: Калюжне, Гудимівка, Грунь, Голубівка, Семиротівщина… 

У 1785 р. в місті діяло 13 церков: кам‘яна – 1, дерев‘яних – 12. Був старовинний земляний вал із ровом. 

Було 2 соляних магазини, 4 богадільні, 21 кузня, 1207 партикулярних (приватних) будинків. Люди 

продовжують займатися землеробством і скотарством, також винокурінням. Проживають і ремісники: кравці, 

чоботарі, кузнеці і інші. Фабрик немає, водяних і мучних млинів – 5. 

У 1797 р. Лебедин увійшов до складу Охтирського повіту Слобідсько-Української губернії, місто 

втрачає статус повітового [2, с. 4-5]. 

У 1802 р. місто знову стало повітовим, згідно указу Олександра I. Місто продовжує розвиватися. 

Який же був одяг і містян Лебедина ? Чоловіки і жінки носили кунтуш. Під кунтушем чоловіки носили 

«піджупанник», вузькі рукава якого протягували у розрізи рукавів кунтуша. Жіночі кунтуші мали дві пари 

рукавів. Одну пару одягали на руки та просовували їх в іншу пару розрізаних рукавів. Шляхта та козацька 

старшина шили свої кунтуші з парчі або шовкових дорогих тканин. Бідніші прошарки населення шили кунтуші 

з тонкого сукна. Взуття у чоловіків і жінок – саф‘янові або шкіряні, червоного чи  жовтого кольору. Замість 

каблуків – залізні підкови. Сорочки у багатших вишиті візерунком, у бідних – без вишивки. Дівчата стрічками 

пов‘язували голову і вплітали їх у коси. На шиї жінки і дівчата носили намисто із червоного скла або 

дорогоцінного каменю, на яке підвішували золоті монетки. На голові заможні жінки носили шапки кораблики. 

Робили їх із парчі, а відвороти з хутра. Замість спідниць жінки носили плахти [2, с. 115-116]. 

Таким чином, у середині ХІV століття на території  Лебединщині відбулося заселення та заснування та 

розвиток великої частини населених пунктів. Від сивої давнини до сьогодення люди нашого краю прагнули 

будувати своє життя за законами справедливості, миру, добра, сумлінної праці на благо рідного краю. 
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Глухівське Вознесенське кладовище (далі ГВК), що утворилося у XVIII ст., вже багато років приваблює 

науковців своєю некрополістичною спадщиною. Мова йде про кам‘яні хрести та плити, обеліски та залишки від 

каплиць. Всього на цвинтарі виявлено більше двохсот надмогильних пам‘яток кінця ХVIII – початку ХХ ст. 

Ранні обриси кладовища знаходимо на плані Глухова 1776 р. [1]. У Державному архіві Чернігівської області 

(фонд № 679 Чернігівської духовної консисторії) зберігаються справи № 387 та № 388, які містять дані про 

церкви і церковних служителів Глухівського повіту початку ХХ ст. Про Вознесенське кладовище знаходимо 

наступне: «При церкві знаходиться міський цвинтар, обнесений кам‘яною та дерев‘яною огорожею» [2]. 

Цвинтар був вдало розміщений на північній околиці міста. Обмежений з трьох сторін житловими кварталами, 

він довгі роки розширювався у північому напрямку, займаючи вільні землі. Залізнична лінія Ворожба – 

Середина-Буда, що пройшла через Глухів у 1893–1895 рр. поряд з кладовищем, унеможливила його подальше 

розгортання [3, с. 16].  

Перші описи епітафій на пам‘ятниках ГВК були зроблені В.Л. Модзалевським. у багатотомній роботі 

«Малороссийский родословник» [4]. Поодинокі описи глухівських надгробків можна знайти в епістолярних 

джерелах та щоденниках хроністів [5, с. 549; 6]. У 1996 р. побачила світ картотека історика, генеалога 

Н.П. Чулкова, що містила опис епітафій та надгробків Глухівських кладовищ. Ця праця мала стати частиною 

фундаментальної роботи «Русский провинциальный некрополь» [7]. Сучасні дослідники глухівської 

надмогильної старовини намагаються заповнити прогалини у вивченні цієї теми. В статтях В.Г. Пуцка [8], 

Н.О. Зайцевої [9], Ю.О. Коваленка [10] знаходимо інформацію про надгробки з ГВК. На окрему увагу 

заслуговують роботи московського генеалога В.В. Назарової [11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27]. Завдяки її копіткій архівній роботі десятки імен з глухівських надгробків отримали свою родинну 

історію. Автор статті вже кілька років поспіль займається виявленням та паспортизацією надмогильних 

пам‘яток з глухівських кладовищ. Результати останніх досліджень опубліковані в збірниках наукових 

праць [28; 29; 30; 31]. У 2017 р. будуть завершені роботи по опису надгробків, розташованих на ГВК.  

На сьогоднішній день Вознесенське кладовище, що знаходиться на землях Глухівської міської ради, 

вважається закритим. За три століття його територія заповнена повністю. Незважаючи на це, городяни 

«підхоронюють» небіжчиків в могилах своїх родичів або біля них. Щоб довести родинні зв‘язки, не потрібно 

ніяких підтвержувальних документів. Це призводить до незаконного нищення старих могил, хоча дана 

проблема постійно озвучується у засобах масової інформації. Офіційно протидіяти вандалізму має стати 

видання зводу некрополістичних пам‘яток Глухова, які доповнять перелік місцевих об‘єктів культурної 

спадщини.  

Для привернення уваги до проблем збереження надмогильних пам‘ятників на глухівських кладовищах, 

співробітниками Національного заповідника «Глухів» був розроблений екскурсійний маршрут по території 

ГВК. 26 квітня 2017 р. його першими відвідувачами стали науковці Глухівського міського краєзнавчого музею, 

музею С.А. Ковпака, НЗ «Глухів». Екскурсія дала змогу виділити основні проблеми та перспективи подальшого 

використання цього маршруту.  

Що власне може зацікавити екскурсантів на старому глухівському кладовищі і що вони мають 

очікувати під час огляду об‘єктів показу? Територія ГВК знаходиться в межах Глухова. Цвинтар зручно 

розташований відносно центральних вулиць міста, що дає змогу швидко потрапити до нього. Кладовище має 

прямокутну форму: із західної сторони воно відділяється від вул. Професора Белявського кам‘яним парканом; 

східна сторона, обнесена дерев‘яним парканом, виходить на житловий сектор вулиці Зеленої; північна межує з 

городами приватного сектору вул. Черешневої, де частково зберігся кам‘яний паркан; на південному боці 

знаходяться в‘їзні ворота, вмонтовані у кам‘яний паркан із металевою огорожею, що межує з вул. Пирогова. 

Огорожа цвинтаря запобігає потраплянню на його територію худоби. Біля центрального входу облаштована 

автопарковка.  

За сотні років існування на території ГВК утворилися вулиці. Центральна вулиця тягнеться від вхідних 

воріт на північ. У напрямку захід-схід її перетинають чотири грунтові дороги. Таким чином кладовище 

розділилося на вісім прямокутних секторів. Всі стежки та дороги всередині цвинтаря не мають твердого 

покриття. Після дощів вони стають важко прохідними. Регулярне озеленення кладовище не має. Частково 

зберіглася алея із в‘язів уздовж східної та західної стін, серед хаотично посаджених дерев переважає акація, 

тополь, клен. В багатьох місцях можна зустріти декоративні туї та кущі.  
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Домінантою ГВК є Вознесенська церква – пам‘ятка архітектури місцевого значення (Охорон. № 107 – 

См), побудована у 1767 р. за проектом архітектора А.В. Квасова [32, с. 308–309]. Пізніше, у 1867 р., вона була 

перебудована архітектором О.І. Гроссом [33, арк. 12]. Церква є унікальним зразком архаїчного типу культових 

споруд Лівобережжя. Навколо неї частково зберігся погост – окрема привілейована ділянка кладовища, на якій 

ховали місцеву аристократію, рангових військових, купців, інтелігенцію. Погост має найбільшу щільність 

художніх нагробків, виготовлених з різних порід граніту, білого мармуру, ракушняку та місцевого пісковика. 

Щоб оцінити історичну значимість ГВК, не потрібно оглядати весь цвинтар. Достатньо відвідати погост та 

прилеглі до церкви квартали, де сконцентрована найбільша кількість старовинних некрополістичних пам‘яток. 

На деяких з них варто зупинитися більш детально.  

У кварталі № І виявлено 48 надгробків ХІХ – початку ХХ ст. Ця ділянка обмежена із східної сторони 

центральною вулицею кладовища, із західної – парканом уздовж вул. Професора Белявського, із південної –

парканом уздовж вул. Пирогова, північна межує з кварталом № ІІ. Найцікавіші надгробки представлені 

гранітними пам‘ятниками-каплицями на похованнях родини Біловських та Терещенків, хрестом на могилі 

Василія Олексійовича Нарбута, стелами із полірованого граніту подружжя дворян Піроцьких. В цьому ж 

кварталі збереглися архаїчні плити першої половини ХІХ ст., виготовлені із місцевого пісковика. Самою 

довершеною в художньому відношенні є надмогильна плита Анастасії Іванівни Марченко (1854–1884 рр.).  

У кварталі № ІІ відразу потрапляють на очі пам‘ятники-каплиці із білого мармуру родини видатного 

цукрозаводчика Доміана Герасимовича Харитоненка (старшого брата Івана Герасимовича, що похований в 

м. Суми на кладовищі Петропавлівської церкви) [17, с. 6–7]. Поруч розташовані пам‘ятники сім‘ї глухівського 

міського голови І.Ф. Богдановича [18, с. 6]. Всього у другому кварталі зберіглося 45 старовинних надгробків. 

На особливу увагу заслуговує хрест 1788 р. Виготовлений із місцевого пісковика, він відрізняється своєю 

неправильністю форми та технікою нанесення зображення.  

Сьогодні прогулянки територією ГВК можливі тільки із спеціалістом Національного заповідника 

«Глухів», адже пересічний турист насилу знайде поміж сучасних поховань старі надгробки. На заваді 

поціновувачів некрополістичної спадщини стають і природні умови (дощова погода, густа рослинність, сніг 

тощо), які ускладняють доступ до пам‘яток. Найкращий час для відвідування кладовища – середина весни, коли 

городяни та відповідні служби прибирають його територію.  

Отже, надмогильні пам‘ятники Вознесенського кладовища у м. Глухові представляють інтерес не 

тільки для таких наук, як некрополістика, генеалогія, мистецтвознавство, історія, архітектура, а й для тих 

громадян, хто позиціонує себе з освіченими і вихованими особами. На заваді збереження старовинних 

надгробків цвинтаря постають природні (вивітрювання, дощ, лишайники, трухляві дерева) та антропогенні 

(пов‘язані з людською діяльністю) чинники. Але варто згадати хоча б кам‘яні хрести та плити, виготовлені із 

місцевого піщаника глухівськими каменярами. Це ремесло в нашому регіоні є мертвим, тому кожен з їх виробів 

потребує збереження і догляду.  

Після паспортизації та картографування надгробків ХVIII – початку ХХ ст. на Вознесенському 

кладовищі має бути створена інформаційна карта, що стоятиме при вході та біля однойменного храму, а 

інформація про них вміщена у звід некрополістичних пам‘яток Глухова.  
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старший науковий співробітник 

Сумського обласного художнього музею 

  імені  Н. Онацького 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ 

В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ 

У статті розглядаються основні критерії розвитку художнього музею в контексті інноваційної 

діяльності. Важлива увага приділяється поточним та майбутнім прогресивним реформам і позитивним 

наслідкам їх реалізації.   

Ключові слова:   музей,  реформування, співпраця, освітній центр, туризм, інтерактивні моменти.      

                                                                

Святец А. О. Концептуальные основы развития художественного музея в контексте 

реформирования.  В статье рассматриваются основные критерии развития художественного музея в 

контексте инновационной деятельности. Важное внимание уделяется текущим и будущим прогрессивным 

реформам, а также  позитивным последствиям их реализации. 

Ключевые слова: музей, реформирование, сотрудничество, образовательный центр, туризм, 

интерактивные моменты. 

Sviatset A. O. Conceptual foundations for the development of an art museum in the context of reform. The 

article considers the main criteria for the development of an art museum in the context of innovation activity. Important 

attention is paid to current and future progressive reforms and the positive effects of their implementation. 

Key words: museum, reform, cooperation, educational center, tourism, interactive moments. 

 

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького, за кількісним і якісним складом свого 

зібрання, вважається одним із найкращих музеїв України. Наразі його колекція нараховує близько 17 тис. 

експонатів. Відповідно до основних Статутних напрямків діяльності (науково-дослідна, обліково-фондова, 

пам‘яткоохоронна, реставраційна, експозиційно-виставкова, культурно-освітня) протягом багатьох років 

наукові співробітники нашого закладу  використовували традиційні способи  ведення роботи. Виклики 

теперішнього інформаційного часу,  АТО  на сході України, включення держави до безвізового режиму з 

Євросоюзом, а також святкування 100-річчя заснування музею у 2020 р., змусили нас суттєво замислитися над 

новими концептуальними засадами в контексті  реформування закладу на наступні роки.І 

Наукові співробітники СОХМ ім. Н. Онацького активно співпрацюють з усіма як навчальними, так і не 

навчальними установами. Ми запрошуємо дітей на інтерактивні  майстер-класи з витинанки, графіки та 

живопису,  читання поезії Т. Г. Шевченка різними мовами світу, прослуховування чистої української класичної 

музики (інструментальна гра на вернісажах та заходах молоді з училища ім. Д. Бортнянського, Сум ДПУ  ім. А. 

С. Макаренка,  сумської обласної філармонії та ін.). Працівники музею організовують спільні виставки 

художників («Шевченко та художники його доби», «Мандри по всесвіту всьому…») та майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва  («Кращий твір року» [3], «Букет із ніжних звуків фарб» [5]). Живе спілкування з 

аудиторією допомагає відвідувачам відчувати себе повноцінними членами суспільства, інтелектуально 

розвантажитись від подій, що відбуваються на сході.  

Однією з науково-освітніх робіт є контакти з різними музеями України та світу: проводимо обмін 

виставками, надаємо методичну допомогу, беремо участь у  конференціях (та скайп-конференціях), атрибуціях 

творів ХVІ-ХІХ ст. (відбувається переважно  завдяки Інтернету). Починаючи з 2016 р. музейники запровадили 

показ трьох пересувних виставок: «Мальовнича Україна», «Нематеріальна культурна спадщина: петриківські 

розписи, кролевецькі рушники» [7] та «Становлення музейної справи на Сумщині.                           

Н. Онацький: історія, факти, документи, творчість» [8] (вже 




